
    AGENDA del dimarts 29 de novembre 
al dimarts 20 de desembre de 2022

recordeu que...

Benvinguda a les festes nadalenques amb la 
Fira del Tió i l’encesa de llums de Nadal 

La propera Agenda Municipal sortirà 
el dimarts 20 de desembre.  Si teniu 
alguna informació per publicar-hi,  po-
deu enviar un correu a agenda@ajar-
bucies.cat. Teniu temps fins al 
dimecres 15 de desembre de 2022.

Farmàcia de guàrdia

Del dilluns 28 de novembre a partir 
de les 9 h al diumenge 4 de desem-
bre fins a les 13.30 h. Diumenges i 
festius, tarda obert de 20.30 a 21 
h. Farmàcia González-Huix (pl. Dr. 
Turon). Tel. 972 162 181.

Del dilluns 5 de desembre a par-
tir de les 9 h al diumenge 11 de 
desembre fins a les 13.30 h. Diu-
menges i festius, tarda obert de 
20.30 a 21 h. Farmàcia F. Xarles 
(C/ Camprodon). Tel. 972 860 906.

El dimarts 6 de desembre, la farmà-
cia de guàrdia serà la Farmàcia 
Abel Soriano Barrufet (C/ S. Fol-
gueroles). Tel. 972 860 444.

El dijous 8 de desembre, la farmà-
cia de guàrdia serà la Farmàcia F. 
Xarles (C/ Camprodon). Tel. 972 
860 906.

Del dilluns 12 de desembre a partir 
de les 9 h al diumenge 18 de de-
sembre fins a les 13.30 h. Diumen- 
ges i festius, tarda obert de 20.30 a 
21 h. Farmàcia Abel Soriano Bar-
rufet (C/ S. Folgueroles). Tel. 972 
860 444.

Del dilluns 19 de desembre a partir 
de les 9 h al diumenge 25 de de-
sembre fins a les 13.30 h. Diumen- 
ges i festius, tarda obert de 20.30 a 
21 h. Farmàcia González-Huix (pl. 
Dr. Turon). Tel. 972 162 181.

El diumenge 25 de desembre, Na-
dal, la farmàcia de guàrdia serà la 
Farmàcia González-Huix (pl. Dr. 
Turon). Tel. 972 162 181.

El cap de setmana del 3 i 4 de de-
sembre, Arbúcies celebrarà una 
nova edició del a Fira del Tió. Una 
festa que donarà el tret de sortida 
a les festes de nadalenques a la 
nostra vila. 

Durant tot el cap de setmana po-
drem passejar pel mercat de Na-
dal amb parades d’artesans i d’ar-
ticles de regal; visitar el jardí màgic 
de tions; participar a la gimcana 
organitzada des del Comerç, o 
gaudir dels diferents tallers que hi 
haurà per a la mainada, com el de 
confeccionar un tió amb l’ajuda del 
mestre tioner o bé els tallers amb el 
títol Nadal amb tots els sentits, per 
descobrir aquesta festa amb la vis-
ta, el tacte, l’olfacte, el gust i l’oïda. 

L’espectacle d’encesa de llums del 
dissabte a la tarda serà l’acte cen-
tral de la fira, que tindrà com a pro-
tagonista un gran tió, que ve per 
avisar a tots els nens i nenes que 
ja és hora de despertar els petits 
tions que fa tot l’any que dormen! 
I, tot seguit, es farà cagar el tió 
gegant, que ensenyarà a tots els 
nens i les nenes com ho han de fer 
perquè el dia 24 de desembre tots 
els tions caguin molt. 

A banda, durant tot el cap de set-
mana podrem gaudir de diferents 
espectacles familiars, ja que du-
rant el dissabte al matí podrem 
veure l’espectacle itinerant El tió 
traginer i, a les 12 del migdia, hi 
haurà l’animació familiar Visca la 
xerinola!!! 

MEMGA, La Gabella

La contracultura a Catalunya va ser la força d’un jovent incon-
formista i idealista que volia un trencament amb l’herència fran-
quista. El còmic, entre els anys 70 i 80, es va convertir en una de 
les vies de difusió d’aquestes idees i, més enllà dels grans cor-
rents de distribució, una oportunitat per expressar artísticament 
tot allò que succeïa als carrers. Tot això va ser El Llibre de la Sel-
va. La veu d’una generació, d’un context i d’uns pobles que volien 
demostrar que era possible fer coses més enllà de la gran ciutat. 
Feien còmic perquè era allò que els agradava i el feien en català 
perquè era la seva llengua. 

El Llibre de la Selva és únic en el seu gènere a les comarques 
gironines, lluny de ser un fanzín de curta volada, i al seu entorn 
es van dur a terme activitats culturals com exposicions, concerts 
o xerrades. 

De l’11 de novembre de 2022 al 8 de gener de 2023

EL LLIBRE DE LA SELVA, CÒMIC I CONTRACULTURA EN 
CATALÀ A LES COMARQUES GIRONINES (1986-1991)

informació municipal 

CRIDA DE MONITORS PER AL PARC DE NADAL 
Tots els interessats (majors de 16 anys) podeu enviar el vostre currículum 
al correu joventut@ajarbucies.cat. Es valorarà tenir el carnet de monitor i 
experiència prèvia en el sector del lleure. També es valoraran altres títols 
acadèmics relacionats amb el lleure. Teniu temps per enviar el currículum 
fins al divendres 9 de desembre. 

CONCURS D’ARBRES DE NADAL 
Aquest any, des de les regidories de Festes i Comunicació, organitzem 
el primer concurs d’arbres de Nadal. El concurs es farà a través de l’In-
stagram de l’Ajuntament (@ajuntament.arbucies) i qui tingui ganes de 
participar-hi ens pot etiquetar en una publicació o story que pengi del 
seu arbre de Nadal (recordeu que el perfil ha de ser públic perquè el 
puguem veure) o enviar-nos la foto del seu arbre per DM a Instagram o bé 
per WhatsApp al número 672 678 122. Teniu temps per fer la publicació 
o enviar-nos la fotos fins al diumenge 18 de desembre. El concurs es farà 
durant la setmana del 19 al 23 de desembre. El guanyador s’emportarà 
un lot de productes de Nadal.   

VINE I APRÈN CATALÀ AL CPNL! 
Cursos presencials de nivell Bàsic 1, Bàsic 2 i Elemental 1 a l’Oficina de 
Català d’Arbúcies:
• Inscripcions: 15 i 16 de desembre (alumnes antics) i 19 i 20 de desem-
bre (alumnes nous). A l’Oficina de Català o a https://inscripcions.cpnl.cat/
Cursos de tots els nivells i modalitats (virtuals i 100 % en línia) a tot el 
CPNL: 
• Prepara’t. Abans del 15 de desembre: sol·licita la determinació de nivell 
(una prova o la validesa d’un certificat). https://www.cpnl.cat/inscripcions/
prova/
• Inscriu-te a un curs:  15 i 16 de desembre (alumnes antics) i 19 i 20 de 
desembre (alumnes nous) A https://inscripcions.cpnl.cat/. 
Més informació a l’Oficina de Català d’Arbúcies: C. del Pont, 2, 1r pis. Tel. 
972 96 91 91, a/e: arbucies@cpnl.cat  i web: www.cpnl.cat/arbucies. 

Les activitats seguiran diumenge al 
matí amb el mercat setmanal al car-
rer Segimon Folgueroles, el taller 
de decoració de galetes i l’espec-
tacle Ara ve Nasdal. 

Trobareu tota la informació del pro-
grama del a Fira del Tió a l’interi-
or d’aquesta Agenda Municipal, a 
www.visitarbucies.cat i a l’Insta-
gram @arbucies.montseny. 



- Visites podologia, 5 i 19 de desembre. Demaneu hora a secretaria i aboneu i recolliu el tiquet.
- Visites control oïda coclear, divendres 16 de desembre. Demaneu hora a secretaria. 
- .Taller Viure amb sentit.  Acabarà el 19 de desembre. Es fa els dilluns a les 16.30. 
- Sessió de cinefòrum, divendres 23 desembre a les 17 h al bar de la Llar amb la pel·lícula La família Bélier. Tots hi sou 
convidats.
- Sortida al Teatre Municipal de Girona, a veure l’obra La Trena, està prevista pel 21 de gener, però ja podeu passar a 
abonar la quota com més aviat millor. Està complet.                                                           
- Cap d’any, sopar revetlla al bar de la Llar.  Inscripcions de l’1 al 22 de desembre. Quota 65€.
- Els Pastorets de Cal Xic, representacions els dies 26 desembre i 8 de gener a les 18 h.
- Tenim les fotos de grup de l’Ametlla de Mar. Podeu passar a recollir-les.
- També tenim carnets de socis per entregar.
- Demanariem que si heu de fer algun pagament ho feu amb els diners justos per facilitat-nos la gestió. Gràcies.
- Com cada any farem rifa de lots de Nadal als socis. Podeu passar a buscar la felicitació i número de participació.  Si teniu 
sort, us trucarem.

 ASSOCIACIÓ DE JUBILATS I PENSIONISTES D’ARBÚCIES

desembre

LA MARXA DEL DISSABTE
Marxa Nòrdica Montseny inicia el proper 17 de desembre, el primer dels dissabtes dedicats a la iniciació, perfecciona-
ment i pràctica de la marxa nòrdica. Aquesta activitat s’anomena La Marxa del dissabte i es portarà a terme un dissabte 
al mes. No perdis l’oportunitat de practicar una de les disciplines esportives més completes tant en la variant física, com 
en l’emocional. Dissabte 17 de desembre a 2/4 de 10 del matí. Duració 3 hores i ruta de 8 km. (aproximadament) , obert a 
tothom entre 16 a 99 anys. Cal inscripció per avançat, l’activitat inclou guiatge i  préstec de bastons, col·laboració 10€. Per 
a incripcions i informació al correu marxanordicamontseny@gmail.com o via Whatsapp als telèfons 615 886 124 (Quim)  i 
635 189 962 (Concha). 

A les 17.30 h · [Teatre de Cal Xic] · CINEXIC  
Es projectarà la pel·lícula Pippi i el senyor sense son + El viatge de Bu.  A partir de 3 anys. Preu: 
2 euros.  Més informació de la pel·lícula i sinopsi a www.arbucies.cat. Venda d’entrades mitja 
hora abans a taquilla. També hi haurà venda de crispetes i aigua. 
Organitza: Òmnium Cultural, 60 anys de lluita i compromís, Rita i Luca, Pack Magic i Ajuntament 
d’Arbúcies

diumenge 18
A les 17 h · [Església Parroquial] · CONCERT CORAL DE NADAL    
Concert coral de Nadal amb el Cor Lutiana, el Cor Lutiana jove, la Coral Veus de Tardor i i la 
coral Clau de Sol. 

divendres 16
A les 17.30 h · [Aula gran de l’Escola d’Adults] · HORA DEL CONTE   
La cia. La Senyoreta ens vindrà a explicar contes de Nadal. 
Organitza: Biblioteca d’Arbúcies

diumenge 11

A les 18 h · [Naus Ayats] · FESTIVALET DE NADAL   
Festivalet de Nadal, a càrrec de l’Escola de Dansa. Entrades a la venda a partir del 5 de desem-
bre a Codetickets a un preu de 3 euros. 
Organitza: Escola de Dansa d’Arbúcies

dissabte 17

DIVENDRES 2 DE DESEMBRE 
· A  2/4 de 7de la tarda, (lloc a determinar): Concert & Kirtan, connecta amb el poder del Mantra, amb Damià 
Olivella (RAMA DAS). 
Organitza: Espai Mantram Associació

DURANT ELS DOS DIES DE LA FIRA 
·  Mercat de Nadal: parades d’artesans i d’articles de regal nadalencs, C. Camprodon i pl. de la Vila. 
· Taller Vine a fer el teu TIÓ! El mestre tioner t’ensenyarà com fer un tió de Nadal. Pagament previ a La Gabella, i 
al mateix dia al Punt d’informació. Preu: 4€ (material inclòs) , a la plaça de la Vila.
· El jardí màgic dels Tions, a càrrec de l’Avi Peric Tions, a la plaça de la Vila.
· Nadal amb tots els sentits! Gaudeix dels tallers i activitats que trobaràs al llarg de la fira! 
· Circuit de vehicles elèctrics! Fes el circuit amb el vehicle que més t’agradi!, al C. Camprodon.
· TIONS AL COMERÇ!: Busca els 13 tions amagats* als diferents comerços de l’Associació de Comerç Arbúcies. 
Per als 100 primers que descobreixin el secret amagat dels tions d’Arbúcies, premi assegurat. Tots els parti- 
cipants entraran al sorteig de 30€ en vals de comerç (fins al dia 11 de desembre)! Díptic de la gimcana a La 
Gabella, i al mateix dia al Punt d’informació.
· Troba el tió al Montseny:  Troba el teu tió de Nadal al Parc Natural del Montseny, des d’ @els.tions ho tenen tot 
preparat perquè gaudiu al màxim d’aquesta experiència en família. Tota la informació a  tiodenadal20@gmail.
com, www.elstions.com. 
· Contes al tipi, històries d’hivern, a la parada de TierraLuz. Dissabte de 2/4 de 12, a 2/4 d’1, a les 5 i a 2/4 de 7. 
Diumenge a 2/4 de 12 i a 2/4 d’1. Preu: 2€.

DISSABTE 3 DE DESEMBRE 
· Durant tot el dia: Taller Personalitza el teu bastó per fer cagar el tió, a càrrec dels alumnes de 5è de l’Escola 
Carulla i de l’IES Montsoriu.
· De les 11 matí a les 2 de la tarda: El tió traginer, a càrrec de la cia. Patawa, espectacle itinerant. 
· A les 11 del matí: Taller de massatge en família per a començar el Nadal, a càrrec de Sangha, Espai Sangha. 
C/ Pont Vermell, 1 bis 2, taquilla inversa. 
· A les 12 del migdia:  Visca la xerinola!!!, a càrrec de Rikus animació familiar, a la plaça de la Vila. 
· A les 2/4 de 6 de la tarda: El gran tió i encesa de les llums de Nadal, espectacle familiar a la plaça de la Vila. El 
nostre tió gegant, d’uns 6 metres, no és pas un tió normal... És el Pare de tots els tions i ve a avisar a tots els nens 
i nenes que ja és hora de despertar els petits tions que fa tot l’any que dormen!
·  A les 6 de la tarda:  Vine a fer cagar el tió gegant!  El tió gegant us ensenyarà què heu de fer perquè el dia 24 
de desembre tots els tions caguin molt!! El Ple dels Infants repartirà coca de xocolata a tots els participants, a la 
plaça de la Vila.

DIUMENGE 4 DE DESEMBRE
· Mercat setmanal
· Durant tot el dia: Taller Personalitza el teu bastó per fer cagar el tió, a càrrec dels alumnes de 6è de l’Escola 
Vedruna, al C. Camprodon.
· Taller Decoració de galetes de Tió!, pagament previ a La Gabella, i al mateix dia al Punt d’informació. Preu: 2€, 
a la plaça de la Vila.
· A les 12 del migdia: Ara ve NASDAL, a càrrec de la cia. El Replà.  Allò que és essencial del Nadal és invisible 
als ulls, a la plaça de la Vila.

2, 3 i 4 de desembre - Fira del Tió

dijous 1
De 10 a 12 h · [Local de la Penya Barcelonista] · TALLER DIGITAL: LA MEVA SALUT   
Vols saber més coses del teu mòbil? Taller digital: La meva salut. Adreçat a persones majors 
de 65 anys. 
Organitza: Creu Roja

serveis entitats i més informació 

divendres 2
A les 19 h · [Museu Etnològic del Montseny] · PRESENTACIÓ LLIBRE   
Presentació del llibre El fabricant de records, de Martí Gironell. Comptarà amb la presència 
de l’autor i la presentació anirà a càrrec de Fel Faixedas. 
Organitza: Exmarlúdic

A les 19 h · [Museu Etnològic del Montseny] · PROJECCIÓ CURTMETRATGE    
Projecció del curtmetratge La capsa vermella - La Guerra Infinita d’Antoni Campañà,  de 
Filmsnòmades- coproduït amb TVC i TVE. El documental parteix de la troballa de 5.000 fotogra-
fies inèdites de la Guerra Civil per atansar-se a la polièdrica i desconeguda figura del fotògraf 
Antoni Campañà. Dirigit pel reporter Plàcid Garcia-Planas, l’historiador Arnau Gonzàlez i Vilalta 
i el periodista Toni Monné i Campañà.  
Organitza: Museu Etnològic del Montseny


